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ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

A1. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η καλύτερη 
προσέγγιση για την επανεξέταση της 
νομοθεσίας για τους καταναλωτές 
 

2 Η επιλογή αυτή προτιμάται καθότι επιτρέπει την 
αντιμετώπιση των οριζοντίων θεμάτων με ενιαίο τρόπο 
και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 
από την κάθετη προσέγγιση. Ταυτόχρονα, η διατήρηση 
και της κάθετης προσέγγισης βοηθά γιατί λαμβάνει  
υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες της αγοράς που 
επικρατούν στα Κράτη-Μέλη.   
 

Α2. Ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο 
εφαρμογής ενός πιθανού οριζόντιου μέσου 
 

1 Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει τόσο 
εγχώριες όσο και διασυνοριακές συναλλαγές καθότι αυτά 
λαμβάνουν μέρος σε μια ενιαία αγορά.  Αν εφαρμοστούν 
διαφορετικοί κανόνες δυνατό να επέλθει σύγχυση στους 
καταναλωτές. 
 

Α3. Ποιος θα πρέπει να είναι ο βαθμός 
εναρμόνισης για τις αναθεωρημένες οδηγίες/ το 
νέο μέσο 
 

1 Η πλήρης εναρμόνιση προσφέρει το πλεονέκτημα της 
μεγαλύτερης κατανόησης τόσο στους καταναλωτές όσο 
και στους πωλητές και τους διευκολύνει στις συναλλαγές  
τις διασυνοριακές και μη, καθότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα 
για το νομικό πλαίσιο. 
 

Β1. Με ποιόν τρόπο θα πρέπει να οριστούν οι 
έννοιες του καταναλωτή και του επαγγελματία 
 

1 Η επιλογή αυτή θεωρείται πιο σαφής και κατανοητή από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Β2. Πρέπει οι συμβάσεις που συνάπτονται 
μεταξύ ιδιωτών να θεωρούνται συμβάσεις που 
συνάπτουν οι καταναλωτές, όταν ένα από τα 
δύο μέρη ενεργεί μέσω κάποιου επαγγελματία 
ενδιάμεσου 
 

2  Παρ’ όλες τις τεχνικές δυσκολίες που πιθανό να υπάρξουν 
στον καθορισμό των κριτηρίων για το ρόλο του 
μεσάζοντα, ο καταναλωτής που δεν χρησιμοποιεί 
μεσάζοντα, πρέπει να προστατεύεται επαρκώς γιατί 
αποτελεί το αδύνατο μέρος στη σύμβαση.  

Γ. Θα πρέπει ένα οριζόντιο μέσο να 
περιλαμβάνει ως πρωταρχικό καθήκον των 
επαγγελματιών να ενεργούν σύμφωνα με τις 
αρχές της καλής πίστης και των θεμιτών όρων 
συναλλαγής; 
 

1 Η επιλογή αυτή συμπληρώνει νομικά κενά που υπάρχουν 
στις υφιστάμενες νομοθεσίες και θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.  
Επίσης υπάρχει κάτι αντίστοιχο στις Αθέμιτες Εμπορικές 
Πρακτικές. 

Δ1. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει η διαδικασία για 
τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων να 
καλύπτει και την ατομική διαπραγμάτευση 
όρων; 
 

1 Θεωρούμε ότι με την επιλογή αυτή επεκτείνεται η 
προστασία του καταναλωτή, εφόσον οι καταναλωτές 
έχουν περιορισμένη δυνατότητα και γνώσεις να 
επηρεάσουν το περιεχόμενο μια ρήτρας έστω και αν την 
διαπραγματευτούν. 
 

Δ2. Ποια θα πρέπει να είναι η μορφή 
οποιουδήποτε καταλόγου καταχρηστικών 
ρητρών συμβάσεων που θα περιληφθεί σ’ ένα 
οριζόντιο μέσο; 
 

3 Με την υιοθέτηση της «μαύρης λίστας» η εφαρμογή του 
Νόμου θα είναι πιο απλή, αποτελεσματική  και σύντομη. Η 
απόδειξη του επίμαχου τεκμηρίου είναι χρονοβόρα σε 
διαδικασία εκδίκασης ή λήψης αποφάσεων. 

Δ3. Θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής των 
κριτηρίων που καθορίζουν τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα της οδηγίας για τις καταχρηστικές 
ρήτρες να επεκταθεί; 
 

1  Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στο 
καταναλωτή. 
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Ε. Ποιες συμβατικές συνέπειες θα πρέπει να 
έχει η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης του κεκτημένου για την προστασία 
των καταναλωτών;  
 

2 Ο καταναλωτής με την προτεινόμενη επιλογή 
προστατεύεται αποτελεσματικότερα, αφού υπάρχει η 
πιθανότητα, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, να 
διαπιστώσει την έλλειψη συμμόρφωσης μετά το ενιαίο 
μέσο προστασίας, π.χ. τους τρεις μήνες. 
  

ΣΤ1. Θα πρέπει η διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης να εναρμονιστεί σε όλο το 
κεκτημένο για την προστασία των 
καταναλωτών; 
 

1 Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ενιαία η περίοδος 
υπαναχώρησης, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στον 
καταναλωτή, αλλά η χρονική περίοδος να καλύπτει 
τουλάχιστον 14 εργάσιμες μέρες (δηλ. περισσότερες 
ημερολογιακές μέρες.  Ο Κύπριος καταναλωτής σήμερα 
απολαμβάνει προστασία για 14 εργάσιμες ημέρες και δεν 
υποστηρίζουμε την οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου 
προστασίας του. 
 

ΣΤ2. Με ποιον τρόπο πρέπει να ασκείται το 
δικαίωμα ανάκλησης; 
 

2 Η επιλογή αυτή προσφέρει απλότητα και ομοιομορφία στο 
καταναλωτή. 

ΣΤ3. Ποια δαπάνη πρέπει να επιβαρύνει τους 
καταναλωτές σε περίπτωση ανάκλησης; 
 

1 Θεωρούμε ότι ο πωλητής γνωρίζει ότι είναι πιθανό  ο 
καταναλωτής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και ότι 
αυτός ο κίνδυνος έχει υπολογιστεί στο κόστος πώλησης 
των αγαθών.  Επιπρόσθετα, το κόστος επιστροφής των 
αγαθών για τον αγοραστή είναι ψηλότερο από ότι για τον 
πωλητή καθώς ο πωλητής διαθέτει δίκτυο πωλήσεων. 
 

Ζ1. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να προβλέπει 
γενικά συμβατικά μέσα έννομης προστασίας 
στη διάθεση των καταναλωτών; 

2 Σε μια σύμβαση πώλησης ο καταναλωτής είναι το 
αδύνατο μέρος ιδιαίτερα όταν αυτή είναι διασυνοριακής 
φύσης.  Ως αδύνατο μέρος ο καταναλωτής θα πρέπει να 
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 τύχει της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας.  Γι΄ αυτό και 
θα πρέπει να προβλέπεται ένα σύνολο γενικών 
συμβατικών μέσων έννομης προστασίας του. 
 

Ζ2. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να χορηγεί 
στους καταναλωτές ένα γενικό δικαίωμα 
αποζημίωσης στην περίπτωση παραβίασης 
της σύμβασης; 
 

3 Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή είναι πιο δίκαιη για τις δυο 
πλευρές και επιπρόσθετα λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες που επικρατούν στην 
αγορά του κάθε Κράτους-Μέλους χωριστά. 

Η1. Θα πρέπει οι κανόνες για τις πωλήσεις 
αγαθών σε καταναλωτές να καλύπτουν 
πρόσθετα είδη συμβάσεων με τις οποίες 
παρέχονται αγαθά ή υπηρεσίες ψηφιακού 
περιεχομένου στους καταναλωτές;  
 

4 Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή παρέχει τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστασία στον καταναλωτή εφόσον καλύπτει 
όσο το δυνατό περισσότερα είδη συμβάσεων που 
συνάπτουν καταναλωτές παρ’ όλες τις τεχνικές δυσκολίες 
που παρουσιάζει η επιλογή αυτή. 

Η2. Θα πρέπει οι κανόνες για τις πωλήσεις 
αγαθών στους καταναλωτές να εφαρμοστούν 
στα μεταχειρισμένα προϊόντα που πωλούνται 
σε δημοπρασίες; 
 

1 Θεωρούμε ότι οι κανόνες για τις πωλήσεις αγαθών στους 
καταναλωτές πρέπει να εφαρμοστούν και στις 
περιπτώσεις αυτές, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, 
καθ’ ότι πολλά από τα μεταχειρισμένα προϊόντα 
πωλούνται σε πολύ ψηλές τιμές με σοβαρό οικονομικό 
κόστος στον καταναλωτή σε περίπτωση προβλήματος. 
(ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εγγυήσεων για αντίκες). 
 

Θ1. Πώς θα πρέπει να οριστεί η έννοια της 
παράδοσης; 
 

1 Θεωρούμε ότι η επιλογή 1 είναι ορθή αλλά να 
συμπληρωθεί με τα ακόλουθα:  Ο καταναλωτής είχε 
λογικό υπό τις περιστάσεις χρόνο να τα εξετάσει.  Επίσης 
πρέπει να περιληφθούν πρόνοιες για partial delivery. 
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Θ2. Με ποιον τρόπο θα πρέπει να ρυθμιστεί η 
μετάθεση του κινδύνου στις πωλήσεις στους 
καταναλωτές; 
 

1 Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται ο καταναλωτής κατά την 
περίοδο μεταφοράς του προϊόντος σε σχέση με την 
απάντησή μας στο Θ1 για τη στιγμή παράδοσης και 
χρόνο εξέτασης του προϊόντος. 
 

Ι1. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να παρατείνει 
τα χρονικά όρια που ισχύουν για την έλλειψη 
συμμόρφωσης για περίοδο αντίστοιχη με 
εκείνη κατά την οποία χρησιμοποιούνται τα 
μέσα έννομης προστασίας; 
 

2 Θεωρούμε ότι η εγγύηση θα πρέπει να επεκτείνεται για το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο καταναλωτής δεν 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαθό  λόγω της 
εφαρμογής των έννομων μέσων προστασίας του.  
Πρόσθετα η χρονική περίοδος της εγγύησης θα πρέπει να 
επεκταθεί ανάλογα και στις περιπτώσεις όπου το αγαθό 
λογικά δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και ελεγχθεί 
αμέσως μετά την παραλαβή του από τον καταναλωτή 
λόγω του ότι η χρήση του είναι εποχιακή. Για παράδειγμα 
μπορεί να αναφερθεί η αγορά  κλιματιστικού κατά τους 
χειμερινούς μήνες για χρήση το Καλοκαίρι.  
 

Ι2. Θα πρέπει η εγγύηση να παρατείνεται 
αυτόματα στην περίπτωση επισκευής 
προϊόντων για την κάλυψη προβλημάτων που 
εμφανίζονται κατ’ επανάληψη; 
 

2 Η υφιστάμενη νομοθεσία παρουσιάζει κενό στις 
περιπτώσεις αυτές.  Η επιλογή αυτή συμπληρώνει το κενό 
που υπάρχει στην κατ΄ επανάληψη επισκευή του ιδίου 
προϊόντος και απώλεια χρόνου από τη χρήση του. 

Ι3. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για 
τα μεταχειρισμένα προϊόντα; 
 

2 Θεωρούμε την επιλογή 2 πιο λογική και πιο δίκαιη καθότι 
ένα μεταχειρισμένο προϊόν λογικά δεν αναμένεται να έχει 
τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ένα 
καινούριο προϊόν. 
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Ι4. Ποιος θα πρέπει να έχει το βάρος της 
απόδειξης σχετικά με το ότι τα ελαττώματα 
υπήρχαν ήδη από τη στιγμή της παράδοσης; 
 

2 Θεωρούμε ότι ο επαγγελματίας πρέπει να φέρει το βάρος 
της απόδειξης καθότι κατέχει τεχνικές γνώσεις ή εμπειρίες 
πολύ περισσότερες από τον καταναλωτή. 

ΙΑ1. Θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι 
ελεύθερος να διαλέξει οποιοδήποτε από τα 
διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας;μ 

3 Η επιλογή αυτή παρέχει ευελιξία στον καταναλωτή, αλλά 
είναι επίσης δίκαιη και για τον πωλητή εφόσον η λύση της 
σύμβασης είναι το τελευταίο  μέτρο. 
 

ΙΑ2. Θα πρέπει οι καταναλωτές να 
ενημερώνουν τον πωλητή για την έλλειψη 
συμμόρφωσης;  
 

1 Θεωρούμε ότι ο πωλητής πρέπει να ενημερώνεται για 
οποιοδήποτε πρόβλημα και αυτό δεν επηρεάζει το 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. 

ΙΒ. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να 
εισαγάγει την άμεση ευθύνη των παραγωγών 
για τη μη συμμόρφωση; 
 

2 Συμφωνούμε στο να εισαχθεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού, αλλά ταυτόχρονα να μην πάψει να ισχύει και 
η παράλληλη ευθύνη του πωλητή για καλύτερη 
προστασία του καταναλωτή. Αυτό θα βοηθήσει στην 
καλύτερη προστασία και λιγότερη ταλαιπωρία των 
καταναλωτών σε περίπτωση προβλήματος, ιδιαίτερα όταν 
ο παραγωγός και ο πωλητής δεν δραστηριοποιούνται στο 
ίδιο κράτος μέλος. 
 

ΙΓ1. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να προβλέπει 
ένα τυποποιημένο περιεχόμενο για τις 
εμπορικές εγγυήσεις; 
  

1 Υπάρχουν ιδιαιτερότητες τόσο σε επίπεδο καταναλωτή 
όσο και σε επίπεδο χωρών γι΄ αυτό και συμφωνούμε με 
την επιλογή 1 η οποία παρέχει την ανάλογη ευελιξία στα 
Κράτη-Μέλη. 
 

ΙΓ2. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να ρυθμίζει 
τη δυνατότητα μεταφοράς της εμπορικής 

2 Με την επιλογή αυτή προστατεύονται καλύτερα τα 
δικαιώματα και τα οικονομικά συμφέροντα του 
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εγγύησης;  
 

καταναλωτή 

ΙΓ3. Θα πρέπει το οριζόντιο μέσο να ρυθμίζει 
τις εμπορικές εγγυήσεις που περιορίζονται σε 
συγκεκριμένα εξαρτήματα; 
 

3 Με την επιλογή αυτή παρέχεται ευρύτερη κάλυψη της 
προστασίας του καταναλωτή με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει σαφής ενημέρωση του καταναλωτή ότι η 
εγγύηση δεν καλύπτει όλα ανεξαίρετα τα μέρη του 
προϊόντος.  Επιπρόσθετα τα μέρη που εξαιρούνται 
καθορίζονται επακριβώς στην σύμβαση εγγύησης. 
 

ΙΔ. Υπάρχουν ζητήματα ή τομείς που θα 
πρέπει να διερευνηθούν ή να εξεταστούν 
περαιτέρω σε επίπεδο ΕΕ μέσα στο πλαίσιο 
της προστασίας των καταναλωτών; 
 

  
---   --- --- 

 


